
Turnéprogram  HØST 2021

countryfavoritter 
JENNY JENSSEN

forfatter og 
vinner av brageprisen 

NINA  LYKKE

språkviter 
SYLFEST LOMHEIM

om Bjørg Vik
 LARS VIK

fortellerteater
 GUNN INGER AARESKJOLD



Det siste drøye året har vi vært nødt til å venne oss til nye måter å leve livet 
vårt på. Aktiviteter vi har tatt for gitt og sosial omgang med mennesker rundt 
oss har blitt radikalt endret på grunn av Covid 19. 

Folkeakademiene har i over 135 år brakt kunnskap og kultur ut i lokalmiljøene. 
Det er unikt. Ei skute som har seilt trygt så lenge lar seg ikke senke - selv ikke 
av en alvorlig storm forårsaket av et farlig virus. Vi rigget om skuta - tilpasset 
oss den nye situasjonen - og vi måtte søke nødhavn. 

Nå tyder alt på at stormen legger seg - at vi igjen kan heise seil og være en 
viktig aktør i kulturseilasen.

Mulig vi fortsatt må ta forholdsregler, mulig vi må følge smitteverntiltakene 
- i høst kan vi nok gjennomføre gode og solide arrangementer til glede for 
mennesker der vi bor. 

Det skal være gøy å leve - kulturarrangement er gøy. Jeg vet at det er mye 
gøy i høstens turnéprogram - ting mange har ventet på.  

Olav Hanto
Fungerende daglig leder 
Folkeakademiet Midt-Norge

Er det noe du savner i programmet, eller har du forslag til programholdere for 
våren 2022? Ta kontakt - alle tips er kjærkomne.

Snart blir det gøy å leve!

Bestilling, spørsmål eller mer informasjon? 
Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge

e-post: midtnorge@folkeakademiet.no

tlf.: 91 72 40 72

www.folkeakademiet.no
Jo før du bestiller, jo større er sannsynligheten for at du får akkurat den dagen du ønsker 

deg. Er fristen passert, så ta kontakt likevel. Vi strekker oss langt for å få til det meste.

Bestillingsfrist:  Så snart som mulig!



 

Countryfavoritter 
Jenny Jenssen er en allsidig artist, som flere ganger har vært på 
turné med Folkeakademiet. Denne gangen kommer hun med sine 
countryfavoritter.

Jenny har vært i Nashville og spilt inn et av sine album, som høstet 
listesuksess her til lands. Konsertprogrammet inneholder bl.a. billboard-
hits som i nye fremføringer vil samle nye fans, og vil hos andre bidra til 
å vekke minner! 

Sangene er plukket fra øverste hylle og noen har vært hits flere ganger 
i Norge og USA. Melodiene har fått ”ny drakt” gjennom moderne 
arrangementer og Jenny’s personlige tolkninger.  Med sitt varme vesen 
og direkte formidling har hun blitt en like stor favoritt på sykehjem, 
dagsenter, institusjoner som på åpne konserter. 

Programmet passer også meget godt på “åpne” arrangementer på 
lokale møtepunkter som nærkafèen, samfunnshuset, kulturhusfoajèen 
mv.

 Turné: Uke 35 og 36 (ca. 30. august til 12. september)
 Målgruppe: Eldre og voksne
 Arena:  Institusjon, bydelshus, kulturhus, m.v.  
 Varighet:  ca 35 minutter

 Priser (inkl. reise og opphold):
   Folkeakademier  4 200,-
   Medlemmer   5 800,-
   Andre   6 250,-

 Jenny Jenssen 

Eldre 
Voksne

“Heisann! Vil bare gi en 
tilbakemelding om at vi 
hadde en fantastisk fin 

konsert med Jenny Jenssen 
her i går. Beboerne var 

svært fornøyde, og stem-
ningen eksemplarisk”

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Musikk  



 

Om språket 
Språkvitar, omsettar, debattant, forfattar og formidlar. Sylfest 
Lomheim er professor i norsk, og han var den første direktøren for 
Språkrådet. Mest kjent er han kanskje for sitt mangeårige arbeid i 
NRK, og da særleg i radioprogrammet Språkteigen.

Sylfest Lomheim har eit rikhaldig utval av tema som han gjerne fordjupar 
seg og oss i. Arrangørar kan velje mellom desse: 

Fakta og fiksjon
Hausten 2019 debuterer Sylfest Lomheim som romanforfattar. Kva er skilnaden på å 
skrive fakta og fiksjon?

Retorikk, politikk, samfunn
Retorikk er måten å snakke på eller å skrive på. Det betyr at det er retorikken som 
styrer politikken, og politikken som styrer samfunnet. 

Sjumilssteg i språkhistoria
Sjumilsstega her er verkeleg sjumilssteg, for me startar med språket i Noreg på Jesu 
tid og sluttar på totusentalet.

Bibelomsetjing 
At bibelomsetting ikkje er for amatørar, skjønar nok alle. Me skal sjå på både feil som 
er gjorde og språklege utfordringar i vestens viktigaste bok.

Mennesket og maskina
Det nye på totusentalet er at maskina tek over for mennesket på fleire område, også 
det språklege. Men kva kan maskina eigentleg gjera med språk, og kva kan ho ikkje 
gjera?

Snakkinga står over skrivinga!
Mange ser på skriftspråket som det eigentlege og fullstendige. Snakking ser mange 
på som meir ufullstendig enn skriving. I røynda er det omvendt, talen står over teksten. 
Talen er rikare og mektigare enn teksten.

 Turné: Uke 39 (ca. 27. september - 3. oktober)
 Målgruppe: Vaksne
 Arena:  Bibliotek, kulturhus, språkkafé el.l. 
 Varighet:  ca 1 time

 Prisar (inkl. reise og opphald):
   Folkeakademi  4 200,- 
   Medlemmer   5 800,-
   Andre   6 100,-

 

Sylfest Lomheim

Vaksne

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Foredrag  



 

Møt vinner av Brageprisen 2019
Nina Lykke debuterte i 2010 med den kritikerroste novellesamlingen 
Orgien og andre fortellinger. Romanen Oppløsningstendenser 
(2013) fikk strålende anmeldelser, og ble kortlistet til P2-lytternes 
romanpris. I 2016 fikk Lykke sitt store gjennombrudd med romanen 
Nei og atter nei (2016), som vant Ungdommens kritikerpris og ble 
en salgssuksess i Sverige og Tyskland så vel som i Norge. Full 
spredning - en legeroman er Nina Lykkes fjerde bok og for den 
vant hun Brageprisen 2019.

Nei og atter nei vant Ungdommens Kritikerpris, har et samlet opplag 
på 61.000, og er solgt til Tyskland, Sverige, Danmark, Finland, Polen 
og Korea.

Full spredning er Nina Lykkes fjerde og foreløpig siste bok. Den kom ut 
25. oktober 2019, ble nominert til Bokhandlerprisen, vant Brageprisen, 
er hittil (oktober 2020) trykket i et opplag på 71.500 og er solgt til 14 
land.

I dette foredraget forteller Nina Lykke om sitt forfatterskap, om hvorfor 
hun skriver, hva er hun ute etter, hvorfor er det så vanskelig å skrive, 
hvor kommer stoffet fra, hvorfor gjør vi så mye rart? Hvorfor har vi ordnet 
oss nettopp slik, hvorfor ikke sånn eller sånn?

 Turné: Uke 42 (ca. 18. - 24. oktober) 
 Målgruppe Voksne og ungdom
 Arena:  Bibliotek, kulturhus, skoler etc.
 Varighet:  ca 45 minutter

 Priser (inkl. reise og opphold):
   Folkeakademier  5 000,- 
   Medlemmer   6 500,-
   Andre   6 800,-

 

Nina Lykke

Voksne
Ungdom

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

"Skarpt, sanselig og svært 
underholdende om fastlegen 

Elins utroskap og de opprørende 
hendelsene i kjølvannet av det. 
I tillegg er romanen ubetalelig 

morsom ... Lykke skriver 
usedvanlig friskt, uten filter, med 
glidende overganger mellom før 
og nå. Hennes samtidsdiagnose 
er røntgenskarp og hudløs; om 

velstanden, selvgodheten og 
grådigheten, om narraktigheter og 
utilpassheter som ved den minste 
bekymring, hos de innbilt syke, 

invaderer legekontorene ... Det er 
blitt en herlig leseopplevelse, men 

er det ingenting jeg har å klage 
over? Jo, at romanen kunne vært 

lengre enn sine 288 sider!"
 

STEIN ROLL, 
ADRESSEAVISEN

Litteratur



 

Det grådige hjertet - forfatter Bjørg Viks liv og virke
Bjørg Vik (1935-2018) var en av våre mest markante feministiske 
forfattere. Lars Vik er skuespiller og dramatiker, og han er Bjørg 
Viks sønn. 

Lars Vik har i flere år arbeidet med biografien om morens liv og 
forfatterskap. I Bjørg Viks etterlatte papirer kom han over refuserte 
romaner, ungdommelige kjærlighetsbrev og nærgående dagbøker. 
Dagbøker som siden dannet utgangspunkt for de tre romanene om Elsi 
Lund, kalt «en bauta i norsk etterkrigs-litteratur». 

Bjørg Viks virke som en av kvinnebevegelsens frontfigurer var ikke uten 
omkostninger. I et underholdende og vekslende kåseri inngår anekdoter 
fra forfatterens omskiftelige liv, høytlesning av hennes tekster og om 
arbeidet med biografien.

Lars tegner et helt og nært bilde av en elsket forfatter, en engasjert 
feminist, og en sammensatt mor. Boka forventes utgitt høsten 2021.

 Turné: Uke 46 /47 (ca. 18. - 23. november)
 Målgruppe: Voksne 
 Arena:  Bibliotek, kulturhus, litteraturhus o.l. 
 Varighet:  ca 60 minutter

 Priser (inkl. reise og opphold):
   Folkeakademier  4 500,- 
   Medlemmer   5 200,-
   Andre   6 000,-

 

Lars Vik

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Voksne 

Litteratur

Bjørg Vik (1935-2018) var en av 
våre mest markante feministiske 
forfattere. Med sine åpenhjertige 

skildringer av utroskap og
ekteskapskonflikter i middelklas-
sen, og av unge jenters og modne 

kvinners bindinger til tradisjonelle 
kjønnsrollemønster, slo hun

an en tone som var ny og gjen-
kjennbar og som appellerte til en 
stor lesekrets. Vik har skrevet ni 

novellesamlinger, fem romaner og
en rekke skuespill. Hun er oversatt 
til ca. 30 språk og har mottatt en 
rekke priser og utmerkelser, bl.a. 

Aschehougprisen (1974),
Kritikerprisen (1979), Cappelen-

prisen (1982), Telemark fylkes 
kulturpris (1987), Doblougprisen 

(1987), Ibsenprisen (1991) og Oslo
bys kunstnerpris (2001).



 

Forteller Gunn Inger Aareskjold har over 20 års erfaring som forteller, 
og tusenvis av barn har allerede kost seg med både kjente og ukjente 
historier og eventyr. 

På turné i Midt-Norge har hun med seg to forestillinger for barn:

Jeg fant - jeg fant! 
- ei skreppe full av historier!

Fortellerteater for barn! Gunn Inger har med seg ei skreppe. I 
skreppa er det mange ting - og mange historier. 
Forestillingen tilpasses et barnlig publikum fra 3 til ca 10 år. 

Prinsessa på fjerten! 
Prinsesse Mona i Slottet det Skjønne drømmer om en prins hun 
kan gifte seg med. Men hvor finner hun ham? Og hva vil han si 
til all fjertinga hennes? En gøyal historie med rampete rim og 
rablende regler. 

 Turné: Uke 43/44 (ca. 23. oktober - 7. november)    
 Målgruppe: Barn fra ca 3 år
 Arena:  Barnehager, skoler, bibliotek, kulturhus etc.  
 Varighet:  ca. 30 min

 Priser pr forestilling (inkl. reise og opphold):
   Folkeakademier  3 000,- 
   Medlemmer   3 300,- 
   Andre   3 800,- 

	 	 	 Rabatt	ved	flere	forestillinger	samme	dag.	

Gunn Inger har også med seg teaterforedraget ”Gi meg en klovn mens jeg 
lever”.	Ønsker	du	både	barneforestilling	og	foredrag?	Ta	kontakt	så	finner	vi	
en gunstig pris. 

 

Gunn Inger 
Aareskjold

Fortellerteater for barn

BARN

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72



 

Gi meg en klovn mens jeg lever
Et humoristisk og fandenivoldsk foredrag, fylt med selvironi og 
galgenhumor. Dette er en antiflink fortelling, med galskap og 
skeive betraktninger. Et morsomt og annerledes foredrag om å 
få kreft. 

Gunn Inger Aareskjold tar for seg problemformuleringen ”Hvordan 
bli en kompetent kreftpasient?” Hun forteller levende om sin tid som 
pasient, saftige og rampete historier, som også er såre og vonde. Innad 
i helsevesnet fikk hun ord på seg for å være litt av en utbryterkonge. 
Hun prøvde å finne gladfølelsen, men hvor var den? 

Gunn Inger er utdannet musikalartist og dramalærer, har jobbet i 
videregående skole og kulturskolen, og hun har i over 20 år jobbet som 
profesjonell forteller. Bak seg har hun en rekke turnéer i barnehager, 
den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken. Dette er 
første gang hun forteller selvopplevde historier. 

 Turné:  Uke 43/44 (ca. 23. oktober - 7. november) 
 Målgruppe: Voksne, studenter, helsepersonell m.v.
 Arena:  Bibliotek, skoler, auditorier, kulturhus m.v.  
 Varighet:  ca. 1 time

 Priser (inkl. reise og opphold):
   Folkeakademier  3 500,-
   Medlemmer   4 700,-
   Andre   5 000,-

Gunn Inger har også barneforestillingene ”Jeg fant - jeg fant!” og ”Prinsessa 
på fjerten” med seg på turné. God pris for begge samme dag. 

VOKSNE

 

Gunn Inger 
Aareskjold

Foredrag med teaterelementer

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

”Jeg lo hele tiden, men 
jeg gråt inni meg...”

”Dette er en sterk og 
viktig fortelling!”

”Fortellingen var både 
humoristisk, rå, sår og 

fandenivoldsk. Den 
traff meg rett i magen.”



Andre tilbud

Besøk av Folkeakademiet Midt-Norge
Fungerende daglig leder Olav Hanto i Folkeakademiet Midt-Norge 
kommer gjerne på besøk. Erfaringsutveksling, inspirasjon og motivasjon 
til skapelse, drift eller revitalisering av lokale folkeakademier. 
Målgruppe: Lokallag og alle andre nysgjerrige. Gratis

Olav Hanto Omtrent en time med Henrik Ibsen og Terje Vigen
Et lite foredrag om Henrik fra Skien, som skulle bli verdenskjent 
dramatiker. Avsluttes med opplesning av det episke og dramatiske 
diktet ”Terje Vigen”

Målgruppe: Voksne. 
Pris: på forespørsel

Er det noe du trenger? 
Besøk Folkeakademiets nye nettbutikk! 

www.folkeakademiet.no

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72



 

Vi har gjort avtale med en av landets mest ettertraktede foredragsholdere:

Thomas Hylland Eriksen

Om reiser - før, under og etter pandemien
Hva gjør reisen med oss, og hva gjør vi når vi reiser? 

Appenes planet
Smarttelefonen styrer hverdagen vår. Det du ikke får i en app, finnes 
ikke. Til gjengjeld får du adgang til et uendelig univers av kunnskap, 
kommunikasjonskanaler, tjenester og distraksjoner. 

Turné: Uke 18 (ca . 2. - 7. mai) 2022  Pris: på forespørsel

Voksne

Kommer på turné våren 2022  

Musikere i verdensklasse skal på turné vinteren 2022

Karl Espegard & Diego Romero

Klassisk fiolin og argentinsk gitar
En varmende konsert med deilige latinske rytmer! Virtuositet og 
uttrykkskraft kombinert med en dyp forståelse for latinsk musikk 
har ført den argentinske gitaristen Diego Romero og fiolinist og 
drammenser Karl Espegard sammen. I februar skal de på turné i 
Midt-Norge

 Turné: Uke 5 (ca. 31 januar. - 6. februar) 2022
 

Eldre 
Voksne

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72



Bli kollektivmedlem i Folkeakademiet Midt-Norge
Alle arrangører, foreninger, organisasjoner og grupperinger, bedrifter osv. i Trøndelag 
og Møre og Romsdal kan bli kollektivmedlem i Folkeakademiet Midt-Norge. Da får dere 
tilbudene i turnéprogrammet til medlemspris, dere blir en del av fellesskapet, støtter lokalt 
kulturarbeid, og dere mottar medlemsbladet Nøkkelen fire ganger i året. 

Engasjer deg i et lokalt folkeakademier - eller start ditt eget
Det finnes lokale folkeakademier mange steder. Som medlem er du med på å forme 
kulturtilbudet i ditt nærmiljø. 

Dersom det ikke er et lokalt folkeakademier i nærheten av der du bor, kan du starte ditt eget. 
Da får dere midler, inspirasjon og råd, slik at dere kan skape det lokale møtestedet dere 
savner. Flere lokale organisasjoner kan også gå sammen om å danne et lokalt folkeakademi.

Et folkeakademi kan romme nær sagt hva som helst, så lenge det handler om kultur eller 
kunnskap. Ingen idé er for liten eller for stor. 

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge

e-post: midtnorge@folkeakademiet.no
tlf.: 91 72 40 72

Vi hjelper dere!

www.folkeakademiet.no



Bestilling, spørsmål eller mer informasjon? 
Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge

e-post: midtnorge@folkeakademiet.no

tlf.: 91 72 40 72

www.folkeakademiet.no

Bestillingsfrist:  Så snart som mulig! 
Jo før du bestiller, jo større er sannsynligheten for at du får akkurat 

den dagen og det klokkeslettet du ønsker deg. 
Vi strekker oss langt for å få til det meste.


